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Valonohjauksen 
vallankumous

Lyömättömiä etuja:
Ei uusia kaapeleita, ei muutostöitä
Uudet älykkäät valaisimet ovat nopeita asentaa vanhojen tilalle

Helppo ohjelmointi
Ilmainen applikaatio, jonka käyttö ei vaadi 
erikoisosaamista

Joustava
Yksilöllisesti ja tarpeesi mukaan ohjelmoitavissa

Häiriötön toiminta ja minimaalinen huoltotarve
Erittäin joustava ja älykäs valonohjaus palvelee sinua joka hetki

Välitöntä energiansäästöä
Älykäs valonohjaus säästää energiaa heti valaisimien 
asennuksesta lähtien

Käyttövarma joka tilanteessa
Valaisinkohtainen ohjaus estää koko järjestelmän 
kaatumisen vikatilanteessa

Turvallisuus varmistettu
Käyttäjäkohtainen varmistus ja korkea salaus

Tulevaisuus turvattu
Järjestelmän ominaisuudet ja ohjelmisto 
päivitettävissä verkon yli

Lisätiedot:



SylSmart Connected
MARKKINOIDEN ÄLYKKÄIN VALONOHJAUS
Valaisinkohtainen valonohjausjärjestelmä, joka laajentuu kohteen mu-
kaan koko rakennuksen kattavaksi valonohjaukseksi. Käyttökohteet 
toimistorakennuksista teollisuuteen ja logistiikkakeskuksiin.
Connected Pro -järjestelmä laajentaa tavallisen valonohjauksen käyttöda-
taa kerääväksi kiinteistönohjausjärjestelmäksi (IoT).

Edut: Ohjauskaapeleita tai erillisiä ohjauslaitteita ei tarvita. Todelliseen huonepohjaan 
perustuvalla esiohjelmoinnilla saavutetaan merkittäviä säästöjä asennus- ja käyttöönotto-
kustannuksissa. Liitettävissä kiinteistönohjaus- ja IoT-järjestelmiin. Takaisinmaksuaika alle 
3 vuotta.
Connected Pro -järjestelmän lisäedut: Energiankulutuksen monitorointi, vikamonitorointi, 
läsnäolotietojen keräys ja ylläpidon suunnittelu.

KÄYTTÖKOHTEET: 
• Toimistorakennukset
• Terveydenhuolto
• Parkkihallit ja varastorakennukset
• Tuotantotilat ja datakeskukset

Casambi
TÄYDELLINEN OHJAUS, HELPPO ASENNUS
Monipuolinen ja helppo valonohjaus pieniin ja 
keskisuuriin kohteisiin.

Edut: Erittäin helppokäyttöinen ja visuaalinen käyttöjärjestelmä, ilmainen mobiiliappli-
kaatio, valaisimien ryhmittely, värilämpötilan ja värien säätö, läsnäolo- ja päivänvalotun-
nistus erillisellä tunnistinyksiköllä. Manuaaliohjaus myös langattomalla seinäkytkimellä. 
Casambissa on sisäänrakennettu kellopiiri, joka antaa mahdollisuuden automaattiseen 
ajastettuun valaistuksen ohjaukseen. Ihmiskeskeinen valaistus (Human Centric Lighting) 
saavutetaan automaattisella ihmisen päivärytmin mukaisella värilämpötilan ja valaistusvoi-
makkuuden säädöllä (Circadian Rhrytm -ohjaus).

KÄYTTÖKOHTEET: 
• Toimistot ja opetustilat
• Hotellit ja ravintolat
• Asuntotuotanto
• Museot ja galleriat

Connected

Casambi

LumiNature
PARASTA AURINGON JÄLKEEN
Todellinen Ihmiskeskeinen Valaistus (Human Centric Lighting) saavute-
taan markkinoiden parhaalla värintoistolla ja monipuolisilla valonohjaus-
järjestelmillä.

Edut: LumiNature -valaisimien valon spektrissä ei ole sinistä valon aallonpituutta taval-
listen LED-valaisimien tapaan. Värintoistoindeksi on markkinoiden korkein (CRI96-98) 
kaikilla värilämpötiloilla. Näitä korkean värintoiston valaisimia on saatavissa Tunable 
White -malleina, sekä kiinteällä 3000K:n tai 4000K:n värilämpötilalla. Valonohjaukseen 
on käytettävissä SylSmart Connected, Casambi ja DALI (DALI 2 ja DT-8).

KÄYTTÖKOHTEET: 
• Toimistorakennukset ja oppilaitokset
• Myymälät ja näyttelytilat
• Sairaalat ja terveydenhuolto
• Laaduntarkkailu ja laboratoriot

LumiNature


